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ΔΙΑΛΕΞΗ

Μουσικές Καταιγίδες

Μια περιήγηση σε ...ανεµοδαρµένες και βροχερές σελίδες της µουσικής δηµιουργίας.
Αναπαραστάσεις καταιγίδας όπως τις βρίσκουµε σε µουσικά έργα 

από το µπαρόκ µέχρι και τον ροµαντισµό. 
Μια αναλυτική και συγκριτική µατιά στους τρόπους µε τους οποίους διάφοροι συνθέτες 

περιέγραψαν το καιρικό αυτό φαινόµενο µε µουσικά µέσα. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε τρία έργα, διαφορετικής εποχής και φόρµας το καθένα:

από το Μπαρόκ το κοντσέρτο για βιολί µε τίτλο «Καλοκαίρι» (από τις Τέσσερις εποχές) του Βιβάλντι, 
από τον Κλασικισµό η Συµφωνία αρ. 6 («Ποιµενική») του Μπετόβεν, 

και από τον Ροµαντισµό η όπερα Ριγκολέτο του Βέρντι.

Η διάλεξη θα περιλαµβάνει ακρόαση των µουσικών παραδειγµάτων 
και ταυτόχρονη προβολή της παρτιτούρας τους σε οθόνη, 

ενώ θα διανεµηθούν επίσης σηµειώσεις, σχεδιαγράµµατα, και αποσπάσµατα 
από παρτιτούρες των αναλυόµενων έργων.

Το θέμα παρουσιάζει ο

Δημήτρης Μπρόβας
Μουσικοθεωρητικός

Καθηγητής µουσικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Υποψήφιος διδάκτορας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012, 18:30
Αίθουσα Συναυλιών Ωδείου
Αραχώβης 39, Εξάρχεια

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο
693 - 26 15 949, 697 - 29 27 089  kalogeras@earthlink.net

http://mousikoergastiri.wordpress.com/



Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αλέξανδρος Καλογεράς

Το Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης ιδρύθηκε το 2002 από τον Αλέξανδρο Καλογερά, συνθέτη, 
διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και καθηγητή του Berklee College of Music της Βοστόνης.  

Ο Σκοπός του Εργαστηρίου είναι εκπαιδευτικός και επιτυγχάνεται με τα εξής προγράμματα:

1/ Διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων με ποικίλα θέματα σχετικά με τη συμφωνική μουσική και 
τη μουσική δωματίου, όπως αναπτύχθηκαν από τον 18 αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

2/ Παρουσίαση συναυλιών μουσικής δωματίου από τα μέλη του εργαστηρίου με ελεύθερη είσοδο για 
το κοινό.  Οι συναυλίες συνοδεύονται από λεπτομερείς εισαγωγικές σημειώσεις για τα 
παρουσιαζόμενα έργα που προσφέρονται επίσης δωρεάν στο κοινό.

3/ Διοργάνωση διαλέξεων με θέματα που εκτείνονται από την παραδοσιακή ελληνική μουσική μέχρι 
τις πλέον πρωτοποριακές τάσεις διεθνώς.  Ομιλητές είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες με ειδίκευση 
στο χώρο, συνήθως με διεθνείς σπουδές και αναγνωρισμένη καλλιτεχνική προσφορά.

 Οι διαλέξεις προσφέρονται επίσης με ελεύθερη είσοδο και στόχο έχουν να προσεγγίσουν ένα 
ευρύτερο μουσικόφιλο κοινό και να λειτουργήσουν σαν είδος ανοικτού πανεπιστημίου.

4/ Παρουσίαση παιδικών συναυλιών σε δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.  
Στις συναυλίες συμμετέχουν τα μέλη του εργαστηρίου και σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή τα 
παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας με τα μουσικά όργανα και τη μουσική γενικότερα.

Τη σχολική περίοδο 2011 - 2012 στο Μουσικό Εργαστήριο συμμετέχουν πενήντα μέλη με πολύ ταλέντο που 
έχουν ήδη στη κατοχή τους πτυχίο και δίπλωμα πιάνου ή άλλων οργάνων, πτυχία ανώτερων θεωρητικών 
(αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας, σύνθεσης), διδακτορικό, βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής και 
άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο (697) 29 27 089, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kalogeras@earthlink.net

Δημήτρης Μπρόβας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Το 2003 αποφοίτησε από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου έχοντας εκπονήσει, υπό την επίβλεψη του Χάρη Ξανθουδάκη, πτυχιακή εργασία για τα Παρτιµέντι του Ν. 
Μάντζαρου.

 Σχετικά µε αυτό το θέµα έχει δώσει διαλέξεις στην Κέρκυρα (ΤΜΣ, Ιούν. 2002 και Ιούλ. 2005) και στην Αθήνα (Μέγαρο  
Μουσικής, Μάρτ. 2005). Έχει συµµετάσχει σε ηµερίδες και συνέδρια («Ο άγνωστος Μάντζαρος», Δεκ. 2002 – «Η 
ελληνική µουσική και η Γαλλία», Φεβρ. 2007) και έχει συνεργαστεί µε το περιοδικό Μουσικός λόγος (τεύχος 7, «Η 
φούγκα και η σηµασία της για τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο µέσα από το Rapporto του»). Παράλληλα εκπονεί 
την διδακτορική του διατριβή στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε θέµα Τα θεωρητικά έργα του Νικολάου 
Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου.

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαµβάνεται επίσης η γένεση και διαµόρφωση της ελληνικής µουσικής ορολογίας, 
για την οποία έκανε µία ανακοίνωση στο διεθνές µουσικολογικό συνέδριο «Όψεις της ελληνικότητας στη µουσική» 
(Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μάιος 2006) και µία διάλεξη µε τίτλο «Ελληνική µουσική ορολογία: γένεση, εξέλιξη, 
ωρίµανση» (Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες, Ιούν. 2007).

Από το 2009 διδάσκει µουσική στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.


